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 Sáng 8/7 (theo giờ Việt Nam), TBT Nguyễn Phú 

Trọng đã dự cuộc Chiêu đãi trọng thể của Chính phủ 

Hoa Kỳ do Phó Tổng thống Joe Biden chủ trì ngay sau 

cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Tham 

dự buổi tiệc có 250 đại biểu, gồm nhiều chính khách, 

quan chức, đại diện các tổ chức xã hội, doanh nghiệp 

Hoa Kỳ và Việt Nam.  

Sáng ngày 8/7, đồng chí Trương Tấn Sang - UV 

Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt 

Nam đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Bắc Kạn. 

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Du, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn. 

Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đồng chí Bounnhang 

Vorachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 

thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó 

Chủ tịch nước Lào đang thăm chính thức Việt Nam. 

Sáng 7/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 

và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tới Phường 

Kỳ Liên, tiếp xúc cử tri thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Ngày 8/7, tại chùa Huê Nghiêm, quận Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4), 

Ban liên lạc (BLL) Cựu chiến binh các Sư đoàn 309, 

307, Sư đoàn 2 (Quân khu 5)… đã cất bốc và tập kết 28 

hài cốt liệt sĩ về chùa để làm lễ cầu siêu.  

 Sáng 8/7, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO) khu vực Châu Á- Thái Bình 

Dương tổ chức Hội thảo về phát triển đoàn viên nhằm 

thúc đẩy việc làm bền vững cho lao động phi chính thức 

và NLĐ chưa là đoàn viên CĐ. 

 Ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho 

biết, Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 4837 gửi Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam; các ban ngành trực thuộc về việc 

thanh toán chi phí và quản lý sử dụng 23 thuốc có hàm 

lượng không thông dụng. 

Sáng 7/7, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Tư pháp tổ 

chức Hội nghị trao đổi tình hình triển khai nhiệm vụ 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính của Bộ Công an. Thượng tướng Bùi Văn 

Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Tư 

pháp Nguyễn Thuý Hiền đồng chủ trì Hội nghị.  

Tp Hồ Chí Minh: Sáng 8/7, Đảng bộ Quận 12, 

TPHCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm 

kỳ 2015 – 2020. Đây là 1 trong 10 Đảng bộ cấp trên cơ 

sở được Thành ủy chọn thí điểm tổ chức đại hội trực 

tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Tham dự đại hội có Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, các Bà Mẹ 

Việt Nam Anh hùng và 287 đại biểu đại diện cho hơn 

6.000 đảng viên của Đảng bộ Quận 12. 

Tp Hà Nội: Chiều 7/7, tiếp tục phiên chất vấn của 

kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội, đã có 15 lượt đại 

biểu quan tâm đặt câu hỏi chất vấn về lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn. Trong đó, đại biểu đặc biệt quan tâm 

đến vấn đề nước sạch và nông sản an toàn.  

Tp Đà Nẵng: Ngày 8/7, tại buổi làm việc thứ 2 

Kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm 

kỳ 2011-2016. Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND 

TP Đà Nẵng khẳng định về việc: Đà Nẵng quyết định 

dỡ biệt thự 100 tỷ của đại gia vàng 

Tỉnh Hà Tĩnh: Sáng 7/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ 

chức sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển 

khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 

Tỉnh Quảng Nam: Ngày 7/7, tại Kỳ họp thứ 14 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, với số 

phiếu 47/48 đại biểu có mặt, các đại biểu HĐND tỉnh 

đã nhất trí bầu ông Lê Trí Thanh làm Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.  

Tỉnh Thanh Hóa: Sáng 7/7, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Nguyễn Ngọc Hồi cùng đại diện lãnh đạo một số 

sở, ngành liên quan đã tham dự lễ khai trương Nhà 

máy số 2 của Công ty NTHH TS Vina. 

Tỉnh Nghệ An: Sáng 7/7, dưới sự chủ trì của 

đồng chí Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thường 

trực Tỉnh  ủy tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể cấp tỉnh để nghe kết quả thực hiện nhiệm 

vụ quý II và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 

2015. 

Tp Hải Phòng: Sáng 07/7, Ban Tuyên giáo Thành 

ủy – Cơ quan thường trực Bộ phận Giúp việc thực hiện 

Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Thường vụ Thành ủy 

Hải Phòng đã tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2015 

và phát hành cuốn sách “Hải Phòng làm theo lời dạy 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

TIN CÁC BỘ, NGÀNH 
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Nhận lời mời của chính quyền 

Tổng thống Barack Obama, Tổng 

Bí thƣ Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam 

Nguyễn Phú Trọng thăm chính 

thức Hoa Kỳ từ ngày 6-10/7/2015. 
Trong chuyến thăm, đã có cuộc 

hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng và Tổng thống Barack 

Obama tại Nhà Trắng vào ngày 

7/7/2015, Việt Nam và Hoa Kỳ đã 

thông qua Tuyên bố về Tầm nhìn 

chung. 

Việt Nam và Hoa Kỳ ghi nhận 

những phát triển tích cực và thực 

chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác 

trong 20 năm qua kể từ khi thiết lập 

quan hệ ngoại giao, đặc biệt là sự 

phát triển trong hợp tác kinh tế và 

thương mại, hợp tác trong việc xử 

lý các vấn đề hậu quả chiến tranh 

cũng như trong khoa học và công 

nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc 

phòng, an ninh, quyền con người và 

tăng cường hợp tác khu vực và 

quốc tế trên những vấn đề cùng 

quan tâm. 

Việt Nam và Hoa Kỳ đã thu 

được nhiều thành tựu có ý nghĩa kể 

từ khi xác lập quan hệ Đối tác Toàn 

diện Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2013. 

Đặc biệt, thương mại và đầu tư 

song phương tiếp tục tăng trưởng 

nhanh chóng; Hiệp định “123” về 

Hợp tác Sử dụng Năng lượng Hạt 

nhân vì mục đích hòa bình đã có 

hiệu lực; Việt Nam đã thông qua 

Sáng kiến An ninh chống Phổ biến 

vũ khí hủy diệt; Hoa Kỳ đã dỡ bỏ 

một phần lệnh cấm bán vũ khí sát 

thương; Tuyên bố Tầm nhìn chung 

về Quan hệ Quốc phòng được ký 

kết; hợp tác trong các vấn đề khu 

vực và đa phương được tăng cường. 

Các cơ quan của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và các viện của Đảng 

Cộng hòa và Đảng Dân chủ của 

Hoa Kỳ cũng đã lần đầu tiên tiến 

hành các hoạt động đối thoại và trao 

đổi, như đã đề ra trong quan hệ Đối 

tác Toàn diện năm 2013. 

Đạt được những kết quả trong 

quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chính là 

nhờ hai bên đã cùng có những nỗ 

lực mang tính xây dựng nhằm vượt 

lên quá khứ, khắc phục khác biệt và 

thúc đẩy những lợi ích chung hướng 

tới tương lai. 

Tầm nhìn cho quan hệ Việt 

Nam-Hoa Kỳ: Làm sâu sắc quan 

hệ đối tác lâu dài 

Hướng tới tương lai quan hệ 

song phương và phát huy quan hệ 

Đối tác Toàn diện, hai nước khẳng 

định tiếp tục triển khai quan hệ sâu 

sắc, bền vững, và thực chất, trên cơ 

sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp 

quốc, luật pháp quốc tế và thể chế 

chính trị, độc lập, chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ của nhau. 

Hai bên cam kết thúc đẩy tối đa 

lợi ích chung và sự hợp tác ở cấp độ 

song phương và đa phương, vì lợi 

ích của nhân dân hai nước, đóng 

góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác 

và thịnh vượng ở khu vực châu Á-

Thái Bình Dương và trên thế giới. 

Việc tăng cường quan hệ chính 

trị và ngoại giao, tăng cường trao 

đổi cấp cao và mở rộng tham vấn 

song phương nhằm tiếp tục xây 

dựng lòng tin và gia tăng hợp tác 

vẫn là ưu tiên đối với cả Việt Nam 

và Hoa Kỳ, tương tự như việc tăng 

cường hợp tác kinh tế, thương mại 

và đầu tư, làm sâu sắc hợp tác trong 

khoa học và công nghệ, giáo dục, 

đào tạo, y tế, môi trường và thực thi 

luật pháp. 

Hai nước ghi nhận thành công 

của cộng đồng người Việt Nam tại 

Hoa Kỳ và nhiều đóng góp của họ 

đối với sự phát triển của Việt Nam 

và Hoa Kỳ cũng như đối với mối 

quan hệ song phương tốt đẹp hơn 

giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng 

định tiếp tục hợp tác song phương 

trong lĩnh vực quốc phòng và an 

ninh, như đã được đề cập trong 

Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan 

hệ Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. 

Hai nước nhấn mạnh cam kết 

phối hợp trong nhiều lĩnh vực, trong 

đó có việc xử lý các mối đe dọa an 

ninh phi truyền thống, hợp tác an 

ninh hàng hải, nhận thức trong lĩnh 

vực hàng hải, thương mại quốc 

phòng và chia sẻ thông tin, tìm 

kiếm và cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, 

cứu trợ thảm họa và trao đổi công 

nghệ quốc phòng. 

Hai nước hoan nghênh những nỗ 

lực chung nhằm xử lý các vấn đề 

hậu quả chiến tranh, bao gồm 

nhiệm vụ nhân đạo tìm kiếm người 

mất tích trong chiến tranh (MIA), rà 

phá vật liệu chưa nổ, tẩy rửa chất 

độc điôxin và hỗ trợ hơn nữa đối 

với các nỗ lực nhân đạo này. 

Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi 

phối hợp chặt chẽ với các bên tham 

gia đàm phán khác để hoàn tất sớm 

nhất có thể Hiệp định Đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) toàn diện, 

nhiều kỳ vọng và tiến hành những 

cải cách mà thấy có thể cần thiết 

nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của 

Hiệp định TPP, kể cả khi cần thiết 

đối với các cam kết liên quan tới 

Tuyên bố của ILO năm 1998 về 

Nguyên tắc cơ bản và Quyền tại nơi 

làm việc. 

Hai nước quyết tâm thực hiện 

một Hiệp định TPP có chất lượng 

cao, cân bằng, đáp ứng lợi ích của 

tất cả các bên và tạo nên một khuôn 

khổ mới, lâu dài và cùng có lợi cho 

hợp tác kinh tế và thương mại giữa 

Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tạo 

xung lực mới cho hợp tác kinh tế 

khu vực và đóng góp vào hợp tác và 

thịnh vượng trong khu vực châu Á-

Thái Bình Dương. 

Hoa Kỳ hoan nghênh tiến bộ của 

Việt Nam trong cải cách kinh tế và 

tái khẳng định tiếp tục ủng hộ và 

tăng cường hợp tác mang tính xây 

dựng với Việt Nam, và Hoa Kỳ ghi 

nhận sự quan tâm của Việt Nam đạt 

được quy chế kinh tế thị trường. 

Hai nước hứa hẹn tiếp tục ủng 

hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền 

con người và ủng hộ việc duy trì 

đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây 

dựng về quyền con người nhằm 

tăng cường ...(Xem tiếp trang 8) 

TUYÊN BỐ VỀ TẦM NHÌN CHUNG VIỆT NAM – HOA KỲ 

TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ ĐOÀN CẤP CAO VN THĂM CHÍNH THỨC HOA KỲ TỪ 06-10/7/2015 
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Ngày 6/7, lãnh đạo tỉnh 

Moscow đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh 

toàn quyền Việt Nam tại Nga 

Nguyễn Thanh Sơn và đoàn đại 

biểu công ty Sữa "TH True 

Milk", Ngân hàng Bắc Á tại trụ 

sở chính quyền Tỉnh để thảo luận 

về hợp tác đầu tƣ, triển khai thực 

hiện các dự án tại tỉnh Moscow. 

Tại buổi làm việc giữa Thống 

đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobiev 

với Đại sứ Việt Nam tại Nga 

Nguyễn Thanh Sơn và đoàn công 

tác do Chủ tịch công ty Sữa TH 

True Milk, Tổng giám đốc Ngân 

hàng Bắc Á Thái Hương dẫn đầu, 

hai bên  đã thảo luận triển vọng hợp 

tác song phương trong lĩnh vực đầu 

tư. Cụ thể, hai bên đã trao đổi thông 

tin và xem xét khả năng thực hiện 

dự án chung tại tỉnh Moscow với sự 

tham gia đầu tư của Công ty Sữa 

TH True Milk xây dựng tổ hợp 

chăn nuôi bò và chế biến sữa. Theo 

dự án hợp tác, Tổ hợp này sẽ chăn 

nuôi khoảng 200.000 con bò sữa 

trên tổng diện tích rộng tới 80.000 

ha. 

Phát biểu tại buổi làm việc, 

Thống đốc tỉnh Moscow Andrey 

Vorobiev hoan nghênh đề nghị của 

phía Việt Nam đầu tư tại tỉnh 

Moscow và cho biết, lĩnh vực nông 

nghiệp ở Nga nhận được sự hỗ trợ 

cả ở cấp Liên bang cũng như ở địa 

phương. Trong lĩnh vực chế biến 

sữa tại Nga cũng nhận được nhiều 

ưu đãi như hỗ trợ 25% tổng chi phí 

đầu tư. Về đất phục vụ dự án, trong 

giai đoạn đầu dự án này cần khoảng 

22.000 ha, trong đó tỉnh Moscow sẽ 

cấp 14.00 ha với giá ưu đãi. 

Về phần mình, Đại sứ Đặc mệnh 

toàn quyền Việt Nam tại Nga 

Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, 

việc Công ty Sữa TH True Milk đầu 

tư một dự án lớn trong lĩnh vực chế 

biến sữa sẽ đáp ứng nhu cầu nội địa 

của nước Nga trong bối cảnh hiện 

nay; đây cũng là một sự thể hiện 

tình cảm và đoàn kết của Việt Nam 

đối với nước Nga; góp phần củng 

cố quan hệ đối tác chiến lược toàn 

diện giữa hai nước.  

TĂNG CƢỜNG HỢP TÁC ĐẦU TƢ GIỮA VIỆT NAM VỚI TỈNH MOSCOW 

MỞ TOANG CỬA CHO HÀNG VIỆT VÀO NGA 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên 

ngoài khối mà Liên minh kinh tế 

Á - Âu (gồm Nga, Armenia, 

Belarus, Kazakhstan và 

Kyrgyzstan) đã ký kết Hiệp định 

thƣơng mại tự do (FTA). Các 

doanh nghiệp và chuyên gia kinh 

tế nhận định, hàng hóa Việt Nam 

có nhiều cơ hội lớn tại thị trƣờng 

này trong thời gian tới. 

Hiện nay, trong khối Liên minh 

kinh tế Á - Âu, Nga được xem như 

đầu mối quan trọng và là thị trường 

lớn được nhiều nhà xuất khẩu chú ý 

đến, trong đó có các doanh nghiệp 

Việt Nam.  Nga là đối tác thương 

mại quan trọng của Việt Nam trong 

nhiều năm qua, xếp thứ 6 trong tổng 

số các thị trường thuộc khu vực 

châu Âu của Việt Nam. Tính chung 

tất cả các thị trường trên thế giới 

Nga là đối tác thương mại lớn thứ 

23 của Việt Nam, trong đó là thị 

trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 

25 của các doanh nghiệp Việt Nam 

và ở chiều ngược lại Nga là nguồn 

hàng nhập khẩu lớn thứ 19. Tuy 

nhiên, kim ngạch thương mại hai 

chiều  Việt Nam – Nga chỉ chiếm 

gần 1% trong tổng kim ngạch 

thương mại của Việt Nam với thế 

giới. Điều này chưa thực sự tương 

xứng với tiềm năng của hai nước. 

Rất ít hàng hóa của doanh nghiệp 

nước ta vào được thị trường này. Ví 

dụ  rõ ràng nhất là hoạt động xuất 

khẩu hàng dệt may trong 6 tháng 

đầu năm 2015. Theo báo cáo của 

Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất 

khẩu dệt may Việt Nam  sang thị 

trường Mỹ ước đạt 5,18 tỷ USD 

(tăng 11,01% so với cùng kỳ năm 

2014), sang EU ước đạt 1,45 tỷ 

USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ 

năm 2014. Đối với 2 thị trường 

châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, 

kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt 

Nam đạt lần lượt là 1,3 tỷ USD và 

948 triệu USD. Trong khi đó đó, 

theo ông Lê Tiến Trường - Tổng 

Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt 

Nam (Vinatex)  xuất khẩu Việt 

Nam sang Nga và các nước Liên 

minh Á Âu chỉ đạt 300 triệu USD. 

Một trong những lý do chính là 

mức thuế nhập khẩu vào Nga cũng 

như các nước thuộc Liên minh rất 

cao, nhất là sản phẩm nông, thủy 

sản, dệt may, đồ gỗ. 

Hiệp định Thương mại tự do 

Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á 

- Âu với các ưu đãi cơ bản về cắt/

giảm thuế đối với các mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu của Việt Nam như 

nông thủy sản, dệt may, đồ gỗ sẽ là 

chìa khóa khai thông thị trường.  

Hơn nữa, Nga đang mong muốn 

đẩy mạnh hợp tác song phương với 

Việt Nam và các nước châu Á khác 

trong điều kiện căng thẳng chính trị 

giữa Nga với Châu Âu và Mỹ đã 

mở ra cơ hội xuất khẩu hàng hóa 

cho các doanh nghiệp Việt Nam...           

(Xem tiếp trang 6) 
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SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI NGA HỘI THẢO VỀ TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG 

HƢỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG 

Ngày 4/7, tại thủ đô Moskva 

đã diễn ra Hội thảo khoa học 

"Tình hình Biển Đông: thực 

trạng và giải pháp" do Hội sinh 

viên Việt Nam tại LB Nga tổ 

chức. 

Tham dự hội thảo về phía Việt 

Nam có đại diện lãnh đạo các 

phòng ban của đại sứ quán nước ta 

tại LB Nga, các tổ chức hội đoàn 

trong cộng đồng người Việt và đông 

đảo sinh viên Việt Nam đang học 

tập, nghiên cứu tại Moskva. 

Về phía Nga có chuyên gia đến 

từ các viện, trường nghiên cứu 

phương Đông, Hội cựu chiến binh 

Liên Xô tại Việt Nam và các sinh 

viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành 

ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc, ông Trần 

Phú Thuận - Phó chủ tịch Hội người 

Việt Nam tại LB Nga khái quát các 

sự kiện xung đột chủ quyền trên 

biển Đông những năm gần đây, 

nhấn mạnh những hành động của 

Trung Quốc ở Biển Đông không chỉ 

ảnh hưởng tiêu cực tới bầu không 

khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác 

trong khu vực, mà còn gây nên 

phản ứng mạnh mẽ từ phía cộng 

đồng quốc tế. 

Trước hững diễn biến đó, Hội 

sinh viên Việt Nam tại LB Nga 

quyết định tổ chức hội thảo nhằm 

tạo ra diễn đàn để các sinh viên tìm 

hiểu, thảo luận sâu sắc hơn nhận 

thức về vấn đề Biển Đông, đồng 

thời lắng nghe đánh giá, nhận định 

của giới chuyên gia và các bạn sinh 

viên Nga về vấn đề này. 

Trong hơn 4 tiếng, hội thảo đã 

được nghe và thảo luận tham luận 

của các chuyên gia Lokshin G. và 

Kobelev E. đến từ Viện Viễn Đông, 

Viện hàn lâm Khoa học Nga, các 

sinh viên Nga và Việt Nam đang 

theo học tại Học viện quan hệ quốc 

tế, Đại học hữu nghị các dân tộc và 

Đại học sư phạm Moskva. 

Các tham luận tập trung đề cập 

bối cảnh phức tạp ở Biển Đông, các 

bình diện lịch sử, pháp lý, kinh tế 

và quân sự của cuộc xung đột; phân 

tích các hành động trái phép của 

Trung Quốc và các hệ lụy liên 

quan; đánh giá tác động của vấn đề 

này đối với các mối quan hệ quốc tế 

ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương 

và hợp tác chiến lược toàn diện Nga

-Việt. 

 

Ngày 04/7/2015, tại TP 

Voronezh đã diễn ra buổi tọa 

đàm “Hƣớng về biển đảo quê 

hƣơng” do Hội ngƣời Việt Nam 

phối hợp với Đoàn Thanh niên – 

Hội sinh viên tại đây tổ chức. 

Tham gia tọa đàm có đông đảo bà 

con cộng đồng, các sỹ quan, Học 

viên Không quân Việt Nam và 

các lƣu học sinh Việt Nam tại 

Voronezh. 

Khai mạc tọa đàm, ông Phạm 

Ngọc Trung – Chủ tịch Hội người 

Việt Nam tại Voronezh cho biết đây 

là hoạt động nhằm tuyên truyền về 

đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh- quốc phòng, đối ngoại 

trên các cùng biển, đảo của Việt 

Nam; Phát huy tinh thần nghiên cứu 

khoa học, tìm hiểu kiến thức sâu 

rộng về thực trạng Biển Đông, nhất 

là chủ quyền của Việt Nam tại 

Hoàng Sa – Trường Sa trong sinh 

viên, thanh niên Việt Nam ở nước 

ngoài; Hun húc tấm lòng yêu nước, 

tinh thần hướng về tổ quốc quê 

hương, về biển Đông của cộng đồng 

người Việt Nam tại Voronezh nói 

riêng và LB Nga nói chung”. 

Tham gia tọa đàm có 9 tham 

luận đến từ 5 đoàn cơ sở: Chi đoàn 

Đại học Kiến trúc - Xây dựng, Chi 

đoàn Đại học Kĩ thuật Công nghệ, 

Chi đoàn Kí túc xã số 7 và Kí túc 

xá số 4 thuộc Đại học Quốc gia 

Voronezh, Đoàn Học viện Không 

quân mang tên Zhukovsky và 

Gagarin. Nội dung của buổi tọa 

đàm xoay quanh các vấn đề: Chủ 

quyền biển đảo của Việt Nam, các 

bằng chứng lịch sử và pháp lý của 

Việt Nam; Chủ trương và nỗ lực 

giải quyết tình hình Biển Đông 

bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở 

luật pháp quốc tế của Việt Nam; 

Thông tin về Biển Đông, diễn biến 

phức tạp thời gian qua, đặc biệt các 

hành động phi pháp của Trung 

Quốc; Hợp tác Việt-Nga tại Biển 

Đông.   

Tại cuộc tọa đàm này, ông Phạm 

Ngọc Trung, thay mặt Ban chấp 

hành Hội người Việt tại Voronezh 

đã phát động cuộc vận động ủng hộ 

“Vì biển đảo quê hương” trong toàn 

cộng đồng người Việt tại địa bàn. 

Chương trình ủng hộ sẽ kéo dài từ 

ngày 04/07 đến ngày 22/12 năm 

nay.  

Buổi tạo đàm “Hướng về biển 

đảo quê hương” tại Cộng đồng 

người Việt Nam tại Tp Voronezh đã 

tạo dấu ấn đặc biệt với Đoàn – Hội 

sinh viên và bà con cộng đồng. 

Hoạt động này đã tạo tiền đề tốt cho 

những hành động thiết thực hướng 

về quê hương đất nước ý nghĩa 

khác của cộng đồng người Việt tại 

Voronezh. 

TỌA ĐÀM “HƢỚNG VỀ BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG” TẠI VORONEZH, LB NGA 
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“Những bông hoa từ trái tim 

tôi” là tên một triển lãm tranh 

của nữ họa sỹ nghiệp dƣ Việt 

Nam đang sinh sống và làm việc 

tại LB Nga Phạm Thị Thúy 

Quỳnh, vừa đƣợc khai mạc tại 

thủ đô Moskva vào ngày đầu tiên 

của tháng 7. Chúng ta cùng 

phóng viên Đài TNVN thƣờng trú 

tại LB Nga thăm triển lãm tranh 

đặc biệt này. 

Nói là đặc biệt bởi với chị, đây 

là triển lãm đầu tiên trong cuộc đời 

chị được tổ chức mà chị còn chưa 

dám nghĩ đến; đây lại là triển lãm 

tranh đầu tiên của một họa sỹ nước 

ngoài được tổ chức ở “Trung tâm 

Đối thoại Văn hóa”, thư viện số 166 

ở Quận Đông Nam thủ đô Moskva; 

Và nó còn đặc biệt bởi gần như toàn 

bộ tranh chị đã vẽ, được trưng bày 

ở đây là những bức vẽ màu nước, 

mô tả một cách khá sinh động các 

loại hoa của thiên nhiên Nga, của 

khu vườn nhỏ mà gia đình chị trồng 

được...  

Say mê vẽ tranh từ nhỏ, tốt 

nghiệp ngành kiến trúc, nhưng 

Thúy Quỳnh chỉ thực sự học vẽ 

khoảng hơn 1 năm trước đây, với 

xuất phát điểm lại là từ niềm say mê 

hội họa và dự định thi vào trường 

nghệ thuật của cậu con trai. Chị đã 

cùng con tìm đến “Trường Cổ” của 

thày giáo – Họa sỹ Công huân Boris 

Iliukhin, nơi chuyên dạy vẽ cho mọi 

đối tượng, mọi lứa tuổi. Thày 

Iliukhin là họa sỹ của nhiều thể loại, 

nhưng ông thành công nhất ở vẽ 

chân dung bằng các loại chất liệu 

khác nhau. Ông từng vẽ mẫu hàng 

nghìn tem thư với chân dung những 

con người vĩ đại của Nga. Học ông 

nhiều điều và rất cảm phục ông... 

nhưng Thúy Quỳnh lại tập trung 

cho một chủ đề yêu thích mà chị gọi 

là “nguồn cảm hứng bất tận” của 

mình, đó là vẽ các loại hoa bằng 

chất liệu màu nước. Những loài hoa 

đặc trưng của nước Nga như “tử 

đinh hương”, “uất kim hương”, “bồ 

công anh”, “dẻ gai” ... rồi cả những 

loại “nữ hoàng của các loài hoa” 

như hoa hồng, phong lan, hay hoa 

cúc ... qua nét vẽ rất giản dị của chị, 

vẫn ngời lên lung linh những nét 

đẹp rất riêng, rất quyến rũ của mỗi 

loài hoa... Về lý do cho ra đời các 

bức vẽ tranh loại này, Thúy Quỳnh 

giải thích rất giản dị: “Tôi yêu hoa 

và thích trồng hoa, vẽ hoa. Tôi 

muốn lưu lại những cảm nhận về 

cái đẹp tự nhiên không cần trang 

điểm của hoa, của cây cỏ”. 

Chỉ trong vòng  hơn 1 năm qua, 

kể từ khi bắt đầu theo học vẽ ở 

“Trường Cổ” và miệt mài vẽ tranh 

vào những giờ rảnh rỗi sau những 

công việc thường ngày ... đến nay, 

nữ họa sỹ nghiệp dư Thúy Quỳnh 

đã hoàn thành hơn 50 tác phẩm. 

Trong số đó chiếm tới 3/4 là tranh 

vẽ hoa; một số ít còn lại chị vẽ 

nhiều chủ đề ...(Xem tiếp trang 8) 

 

"NHỮNG BÔNG HOA TỪ TRÁI TIM TÔI" - TRIỂN LÃM TRANH CỦA NỮ HỌA SỸ VN TẠI LB NGA 

- Tháng 8.1987, Đặc phái viên 

của Tổng thống Hoa Kỳ, Tướng 

John Vessey lần đầu tiên thăm Việt 

Nam trao đổi các vấn đề nhân đạo 

hai bên cùng quan tâm. 

- Tháng 7.1991, Văn phòng MIA 

chính thức đi vào hoạt động, trở 

thành cơ quan chính thức đầu tiên 

của Hoa Kỳ hoạt động thường trú 

tại Việt Nam từ năm 1975. 

- Tháng 12.1991, Hoa Kỳ dỡ bỏ 

lệnh cấm việc đi lại có tổ chức từ 

nước này tới Việt Nam.  

- Tháng 11.1992, lệnh hạn chế 

liên lạc điện thoại được bãi bỏ, dịch 

vụ gọi điện trực tiếp giữa Hoa Kỳ 

và Việt Nam được thiết lập. 

- Tháng 12.1992, Tổng thống 

Hoa Kỳ George H. Bush cho phép 

các công ty Hoa Kỳ có thể mở văn 

phòng đại diện tại Việt Nam và ký 

các hợp đồng sau khi lệnh cấm vận 

thương mại được bãi bỏ. 

- Tháng 1.1995, Hoa Kỳ và Việt 

Nam ký Hiệp định thiết lập Văn 

phòng Liên lạc tại thủ đô mỗi nước. 

- Ngày 11.7.1995, Tổng thống 

Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên bố bình 

thường hóa quan hệ với Việt Nam. 

- Tháng 7.2000, Việt Nam và 

Hoa Kỳ ký Hiệp định thương mại 

song phương.  

- Tháng 11.2000, ông Bill 

Clinton trở thành Tổng thống Hoa 

Kỳ đầu tiên thăm chính thức Việt 

Nam. 

- Tháng 11.2006, Tổng thống 

Hoa Kỳ George W. Bush thăm Việt 

Nam.  

- Tháng 6.2005, Thủ tướng Phan 

Văn Khải thăm Hoa Kỳ theo lời 

mời của Tổng thống George W. 

Bush. 

- Tháng 12.2006, lưỡng viện 

Quốc hội Hoa Kỳ thông qua quy 

chế Quan hệ thương mại bình 

thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt 

Nam. 

- Tháng 6.2007, Chủ tịch nước 

Nguyễn Minh Triết thăm chính thức 

Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng 

thống George W. Bush. 

- Tháng 6.2008, Thủ tướng 

Nguyễn Tấn Dũng thăm Hoa Kỳ 

theo lời mời của Tổng thống 

George W. Bush. 

- Tháng 7.2013, Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang thăm chính thức 

Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng 

thống Barack Obama, hai bên ra 

Tuyên bố chung xác lập quan hệ đối 

tác toàn diện. 

- Tháng 6.2014, Hoa Kỳ và Việt 

Nam ký hiệp ước hợp tác hạt nhân 

dân sự 123. 

- Tháng 10.2014, Hoa Kỳ dỡ bỏ 

một phần lệnh cấm vận vũ khí sát 

thương đối với Việt Nam. 

- Năm 2015 hai nước kỷ niệm 20 

năm bình thường hóa quan hệ. 

 

CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ 
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...Thị trƣờng tiềm năng với 

nhiều lợi thế 

Doanh nhiệp Việt Nam xuất 

khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị 

trường Nga sẽ được hưởng  nhiều 

lợi thế trong đó có hai lợi thế cơ 

bản. Lợi thế thứ nhất: LB Nga là 

bạn hàng truyền thống với thị 

trường tiêu thụ rất tiềm năng, đặc 

biệt, hiện nay do ảnh hưởng của các 

biện pháp cấm vận kinh tế của 

Phương Tây, thị trường Nga có nhu 

cầu được cung cấp một số lượng 

lớn hàng hóa phục vụ người tiêu 

dùng. Người tiêu dùng Nga là người 

có thu nhập ổn định với mức bình 

quân 12 nghìn USD/năm. Hàng 

tháng, trung bình người Nga chi tới 

1/3 thu nhập cho việc mua sắm 

quần áo, giày dép. 

 Lợi thế nữa là Việt Nam – LB 

Nga có quan hệ đối tác chiến lược, 

hợp tác toàn diện, cộng đồng người 

Việt sinh sống và làm việc tại Nga 

khá đông, chủ yếu kinh doanh trong 

lĩnh vực bán lẻ  hàng tiêu dùng. 

Nguồn hàng của các tiểu thương 

Việt chủ yếu do các doanh nghiệp 

Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… cung 

cấp. Cộng đồng Việt Nam ở Nga 

phải nhường những thị phần ngon 

lành còn lại cho cộng đồng người 

Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, 

Afghanistan… Người Việt trở thành 

đội quân đi “bán hàng hộ” cho các 

nhà sản xuất ở Trung Quốc, Thổ 

Nhĩ Kỳ. Phần thu của người Việt rất 

ít tính theo giá một mặt hàng tiêu 

thụ được nhưng mọi rủi ro thì người 

Việt hứng chịu. Với việc giảm thuế, 

dỡ bỏ hàng rào thuế quan, các tiểu 

thương người Việt có thể trực tiếp 

nhập hàng sang Nga hoặc làm đại lý 

cho các doanh nghiệp trong nước. 

 Một số mặt hàng dệt may, theo 

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công 

thương, là cơ hội cho doanh nghiệp 

Việt như hàng thời trang dành cho 

giới trẻ, hàng mỹ phẩm, quần áo trẻ 

em… 

 

Thuế còn 0% 

Việc dỡ bỏ các loại thuế khi 

Hiệp định thương mại VN - Liên 

minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực sẽ 

là điều kiện thuận lợi cho hàng  

Việt Nam vào thị trường này mà 

Nga sẽ là một đầu mối quan trọng. 

Một số doanh nghiệp có kinh 

nghiệm làm ăn ở thị trường này cho 

rằng thời điểm ký hiệp định cũng 

được xem là cơ hội khi thị trường 

Nga hiện đang rất cần tìm nguồn 

cung hàng hóa giá rẻ để thay thế 

nguồn hàng đang bị hạn chế từ các 

thị trường truyền thống khác. 

Một trong những lợi ích chính 

của  FTA là cam kết của các nước 

tham gia cùng dỡ bỏ các hàng rào 

thuế quan, đơn giản hóa quá trình 

tiếp cận hàng hóa và dịch vụ trong 

quan hệ thương mại song phương, 

giảm thuế nhập khẩu. Có tới 90% 

dòng thuế sẽ được cắt giảm. Đặc 

biệt, đối với thủy sản, và một số 

mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam 

đang xuất khẩu sang thị trường Liên 

minh: sản phẩm dệt may, đồ gỗ gia 

dụng, giày, quần áo thể thao, giày 

vải, dép đi trong nhà; sản phẩm từ 

da tự nhiên như túi xách, thắt lưng, 

gốm sứ, các mặt hàng nông sản như  

chè, cà phê hạt đã sấy, sẽ được miễn 

hoàn toàn thuế nhập khẩu.  

Như vậy FTA chính là chìa khóa 

tiếp cận thị trường tiềm năng với 

thuế quan ưu đãi.  Tuy nhiên để tự 

tin đi tiếp trên con đường chinh 

phục thị trường và gặt hái thành 

công, các doanh nghiệp phải tự tìm 

giải pháp tốt nhất cho mình trên lộ 

trình này. 

Điều cần làm lúc này là doanh 

nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực 

nhiều hơn để nắm bắt lấy cơ hội, 

chủ động trong việc tiếp xúc, tìm 

kiếm đối tác , , khảo sát các tuyến 

vận tải, kên tiêu thụ,… để có thể 

tiếp cận thị trường quan trọng ngay 

sau khi Hiệp định chính thức có 

hiệu lực. 

 

Nguồn: Hoidoanhnghiep.ru 

 

Cơ hội vàng cho các doanh 

nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh thị 

trƣờng  hơn 175 triệu dân với 

GDP hơn 2500 tỷ USD của Liên 

minh kinh tế Á Âu sẽ là ngày 12 

tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 

2015 tại Tổ hợp đa chức năng Hà 

Nội-Mátxcơva. Hội chợ là hoạt 

động trọng điểm trong chuỗi  

hoạt động xúc tiến thƣơng mại 

hƣởng ứng FTA Việt Nam-Liên 

minh Á Âu theo đề xuất của Đại 

sứ quan Việt Nam tại LB Nga, 

Ngân hàng CPTM Đầu tƣ và Phát 

triển Việt Nam (BIDV), đã đƣợc 

Thủ tƣớng Chính phủ phê chuẩn, 

chỉ đạo thực hiện. Theo tin từ 

Ban tổ chức, điểm khác biệt của 

Hội chợ này là lần đầu tiên các 

doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam có cơ hội không chỉ trƣng 

bày giới thiệu sản phẩm mà còn 

có thể trực tiếp bán cho ngƣời 

tiêu dùng, qua đó tìm hiểu đƣợc 

thị hiếu, sở thích, sức mua của 

khách hàng. 

Thông tin chi tiết xem trên 

website: 

hoicho2015.incentra.com.vn 

Liên hệ Ban tổ chức: 

- Công ty CPĐT Trung tâm 

Thƣơng mại Hà Nội – Mátxcơva.   

  Địa chỉ: 30 BCD Lý Nam Đế, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt 

Nam. Tel: + 84 4 3747 4700. 

  Fax: +84 4 3747 4757. 

Hotline: +84 965 945 666. 

  Liên hệ: Ms Lê Hà Phƣơng, 

Mobile: 093 687 2188, Email: 

lehaphuong@incentra.com.vn. 

- Công ty “INCENTRA" - Tổ 

hợp Đa chức năng "Hà Nội - 

Mátxcơva". 

  Địa chỉ: Nhà 146, Đại lộ 

Yaroslavskoe, TP. Mátxcơva, 

Liên Bang Nga.  

  Tel: +7 495 357 05 66.  

  Liên hệ: Mr. Phạm Quốc 

Toản. Tel: + 7 967 044 16 96, 

Email: fedor@incentra.ru.  

MỞ TOANG CỬA CHO HÀNG...(Tiếp theo trang 3) 
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TIN LIÊN BANG NGA 

NGA GIÚP VIỆT NAM MỞ 

RỘNG CẢNG CAM RANH 

Chính quyền Nga đã giúp hiện 

đại hóa và mở rộng quân cảng 

Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa 

của Việt Nam, tin từ Moscow cho 

hay. 

Theo phó tổng giám đốc của một 

tập đoàn xuất khẩu vũ khí lớn của 

Nga, hoạt động này nằm trong thỏa 

thuận mua bán 6 tàu ngầm giữa hai 

nước. 

Tin cho hay, ngoài hợp đồng trị 

giá 2 tỷ USD mua 6 tàu ngầm Kilo 

từ Nga, Việt Nam còn ký kết một 

hợp đồng phụ trong đó có việc xây 

dựng cơ sở hạt tầng có trị giá gấp 

đôi, tới 4 tỷ USD ở Cam Ranh. 

Theo đó, Nga sẽ huấn luyện thủy 

thủ tàu ngầm, cũng như xây dựng 

cơ sở hạ tầng và cung cấp các thiết 

bị cần thiết cho Việt Nam. Moscow 

dự kiến sẽ chuyển giao tất cả 6 tàu 

cho Việt Nam trước năm 2016. 

 

NGA ƢU TIÊN PHÁT TRIỂN 

VÙNG VIỄN ĐÔNG 

Nga ƣu tiên phát triển khu vực 

Viễn Đông và sẵn sàng thúc đẩy 

hợp tác với Trung Quốc trong 

lĩnh vực này. Tuyên bố trên đƣợc 

Phó Thủ tƣớng Nga Yury 

Trutnev đƣa ra trong cuộc trả lời 

phỏng vấn hãng tin Tân Hoa xã, 

phát ngày 5/7. 

Phó Thủ tướng Trutnev - đại 

diện toàn quyền của Tổng thống 

Nga phụ trách vùng Viễn Đông, cho 

biết Chính phủ Nga đang xem xét 

tạo những điều kiện đặc biệt để thu 

hút đầu tư vào khu vực Viễn Đông, 

như đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính và miễn thuế. Tổng thống 

Nga Vladimir Putin đã ký phê 

chuẩn luật về các khu vực được ưu 

tiên phát triển, trong khi những cơ 

chế hỗ trợ các dự án đầu tư đã được 

thiết lập và việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng đang được triển khai. 

Theo ông Trutnev, những biện 

pháp trên đã mang lại kết quả bước 

đầu: dòng người rời bỏ Viễn Đông 

đã giảm một nửa, cuộc sống người 

dân đang được cải thiện và tăng 

trưởng kinh tế vùng này đạt gần 

6%. Phó Thủ tướng Nga khẳng định 

tiến trình phát triển ở Viễn Đông rõ 

ràng đang nhanh hơn so với các khu 

vực khác trong cả nước và Nga 

đang tiến gần tới mục tiêu đề ra. 

 

TỔNG THỐNG NGA ỦNG 

HỘ NGƢỜI DÂN HY LẠP 

VƢỢT QUA KHÓ KHĂN 

AFP đƣa tin, ngày 6/7, trong 

cuộc điện đàm với Thủ tƣớng Hy 

Lạp Alexis Tsipras, Tổng thống 

Nga Vladimir Putin đã khẳng 

định sự ủng hộ ngƣời dân Hy Lạp 

vƣợt qua "những khó khăn" hiện 

nay sau khi họ nói "Không" với 

những yêu sách do các chủ nợ 

đƣa ra để đổi lấy các khoản cứu 

trợ. 

Tuyên bố của Điện Kremlin cho 

biết cuộc thảo luận được tiến hành 

theo đề xuất của phía Hy Lạp, đồng 

thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã thảo 

luận về "một số vấn đề liên quan tới 

tăng cường phát triển quan hệ hợp 

tác Nga-Hy Lạp." 

 

CẢNH SÁT NGA HƢỚNG 

DẪN NGƢỜI DÂN “TỰ 

SƢỚNG” AN TOÀN 

Ngày 7/7, cảnh sát Nga đã phát 

động một chiến dịch để đối phó 

với một vấn nạn mới đang ngày 

càng gia tăng, đó là trào lƣu chụp 

ảnh tự sƣớng (selfie) nguy hiểm 

gây ra nhiều vụ tai nạn chết 

ngƣời. 

Quan ngại trước tình trạng nhiều 

người dân bất chấp nguy hiểm và 

rủi ro với chính mạng sống của 

mình để có được những bức ảnh tự 

sướng đẹp nhất, Bộ Nội vụ Nga đã 

phát động chiến dịch “tự sướng an 

toàn” và phân phát những tờ rơi 

hướng dẫn người dân làm thế nào 

để có được những bức ảnh tự sướng 

ấn tượng mà không gây nguy hiểm 

cho bản thân và người khác. 

Một tuyên bố được đăng tải trên 

website của Bộ Nội vụ Nga nhấn 

mạnh: “Trước khi chụp một bức 

ảnh tự sướng, hãy đảm bảo rằng bạn 

đang ở vị trí an toàn và không có gì 

đe dọa mạng sống của bạn”. Kèm 

theo đó là một thông điệp mang tính 

cảnh báo: “Hàng triệu lượt thích 

trên mạng xã hội cũng không giá trị 

bằng mạng sống hay sức khỏe của 

bạn”. 

Tờ rơi trong chiến dịch “tự 

sướng an toàn” do Bộ Nội vụ phát 

hành gồm có 11 hình ảnh tương tự 

như các biển cấm đường bộ, thể 

hiện những địa điểm nguy hiểm 

nhất để chụp ảnh tự sướng, chẳng 

hạn như trên nóc tàu điện, trên 

đường cao tốc hay đường ray tàu 

hỏa. Bên cạnh những hình ảnh này 

là những lời cảnh báo mạnh mẽ 

bằng tiếng Nga. 



 

 

Chëu traïch nhiãûm xuáút baín: Phạm Đức Vinh.  
Ban biãn táûp: Phạm Đức Vinh, Bùi Duy Trinh, Nguyễn Thị Điệp Anh. Trçnh baìy: Trần Xuân Trung 

Âëa chè: 1st Tverskaya - Yamskaya, 30, Âiãûn thoaûi/Fax: 251.19.49, E-mail: baodatnuoc@gmail.com 

ban biªn tËp b¶n tin ®Êt níc mong nhËn ®îc sù gãp ý cña b¹n ®äc  

"NHỮNG BÔNG HOA TỪ TRÁI TIM TÔI" - TRIỂN LÃM TRANH...(Tiếp theo trang 5) 

TUYÊN BỐ VỀ TẦM NHÌN CHUNG ...(Tiếp theo trang 2) 

...trên những quả trứng, búp bê 

gỗ... là loại hình vẽ tranh truyền 

thống của Nga... Chị cũng đang bắt 

đầu vẽ chân dung và vẽ tranh sơn 

dầu. Hai bức sơn dầu khổ lớn là 

“Hoa cầu trắng” và “Hoa cúc” cũng 

đã được giới thiệu tại triển lãm 

tranh đầu tiên này của chị. 

Những khán giả đầu tiên đến 

thưởng thức tranh của Quỳnh trong 

buổi khai mạc là những người thân 

trong gia đình, là bạn bè, người 

quen cả Nga và Việt Nam... Ai cũng 

dễ dàng có một cảm nhận về cái đẹp 

toát lên từ sự dung dị của những 

bức vẽ và cảm nhận được rất rõ 

rằng, từ tình yêu thiên nhiên, yêu cỏ 

cây, hoa lá ... và đặc biệt từ tình yêu 

hội họa, Thúy Quỳnh đã như khắc 

nét được cái đẹp tuyệt vời của thiên 

nhiên. Điều này cũng dễ cho ta 

hiểu, vì sao chị đã quyết định lấy 

cái tên “Những bông hoa của trái 

tim tôi” để đặt cho triển lãm tranh 

đầu tiên này. 

Trong cuốn sổ lưu niệm, nhiều 

khách tham quan triển lãm đã bày 

tỏ tình cảm và niềm khích lệ đối với 

nữ họa sỹ Thúy Quỳnh. Mong tiếp 

tục được đón nhận những tác phẩm 

mới, nhưng triển lãm lớn hơn của 

chị trong tương lai là tình cảm thật 

của những ai tham dự buổi khai 

mạc triển lãm cũng như những 

người tới thăm triển lãm tranh của 

chị, sẽ kéo dài 2 tháng tại một trung 

tâm với nhiều hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật này. 

Và chị cũng hiểu rằng, để làm 

được điều này rất cần thời gian và 

kiến thức, không thể vội vàng được. 

Nhưng đã bước chân vào lĩnh vực 

này, chị cũng xác định sẽ còn phải 

phấn đấu nhiều nữa mới xứng đáng 

với những tình cảm yêu mến mà 

nhiều người dành cho chị. Chị tự 

nhủ sẽ cố gắng và sẽ phải bước tiếp. 

Chúng ta cùng chúc chị tiếp tục gặt 

hái thành công./. 

...hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp 

khác biệt. 

Hai nước khuyến khích sự hợp 

tác hơn nữa nhằm bảo đảm rằng 

mọi người, bao gồm cả những thành 

viên của các nhóm dễ bị tổn 

thương, không phân biệt giới, 

chủng tộc, tôn giáo hoặc khuynh 

hướng giới tính, và bao gồm cả 

người tàn tật, được hưởng đầy đủ 

các quyền con người. 

Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ 

lực hiện nay của Việt Nam hài hòa 

hóa luật với Hiến pháp 2013 và các 

cam kết quốc tế mà Việt Nam thực 

hiện nhằm phát triển toàn diện đất 

nước, kể cả trong việc thúc đẩy và 

bảo vệ quyền con người và các 

quyền tự do cơ bản. 

Hoa Kỳ hoan nghênh việc Việt 

Nam phê chuẩn Công ước về chống 

Tra tấn và các Hình thức Đối xử 

hoặc Trừng phạt Tàn bạo, Vô nhân 

đạo hoặc Hạ nhục Con người và 

Công ước về Quyền của Người 

Khuyết tật, và hai nước mong muốn 

thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh 

vực này. 

Việt Nam và Hoa Kỳ mong 

muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục, 

bao gồm hợp tác thông qua những 

tổ chức như Trường Đại học 

Fulbright Việt Nam và các quan hệ 

đối tác giáo dục đại học khác cũng 

như trong các lĩnh vực hợp tác đào 

tạo tiếng Anh. Việc tăng cường giao 

lưu nhân dân tiếp tục có ý nghĩa 

quan trọng. 

Hai nước mong muốn xem xét 

các biện pháp tạo thuận lợi về thị 

thực nhằm khuyến khích tăng số 

lượng khách du lịch, học sinh và 

các nhà doanh nghiệp đến hai nước, 

đồng thời kêu gọi các cơ quan liên 

quan của Việt Nam và Hoa Kỳ sớm 

hoàn tất một thỏa thuận song 

phương về việc xây dựng trụ sở mới 

của các cơ quan đại diện, kể cả các 

đại sứ quán của hai nước. 

Tăng cƣờng hợp tác trên các 

vấn đề khu vực và toàn cầu 

Hoa Kỳ hoan nghênh chính sách 

hội nhập quốc tế tích cực của Việt 

Nam, và Việt Nam hoan nghênh 

chính sách của Hoa Kỳ tăng cường 

hợp tác với khu vực châu Á – Thái 

Bình Dương. Hai nước hoan 

nghênh đóng góp của nhau đối với 

việc ủng hộ hòa bình, an ninh, ổn 

định và thịnh vượng trong khu vực 

và trên thế giới. Việt Nam và Hoa 

Kỳ cũng cam kết tăng cường hợp 

tác trên các vấn đề khu vực và toàn 

cầu mà hai bên cùng có lợi ích và 

quan tâm. 

Hai nước cam kết thúc đẩy hợp 

tác về phát triển bền vững, xử lý các 

mối đe dọa an ninh truyền thống và 

phi truyền thống, kể cả thiên tai, 

buôn bán động vật hoang dã, an 

ninh nguồn nước và đại dịch. 

Hai nước cam kết mở rộng phối 

hợp trong các hoạt động gìn giữ hòa 

bình và biến đổi khí hậu, bày tỏ 

quan tâm tới Hội nghị Cấp cao về 

An ninh Hạt nhân năm 2016 và 

mong muốn các quốc gia có hành 

động cụ thể nhằm thúc đẩy an ninh 

hạt nhân. Hai nước hứa hẹn mở 

rộng hợp tác về Chương trình Nghị 

sự An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA), 

kể cả hướng tới sớm đạt các mục 

tiêu của GHSA.... 

 


